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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
De Sint is weer vertrokken en de Kerstman heeft zijn plaats 
inmiddels in onze school ingenomen. 
 
Met kerst voor de deur komt er een andere periode aan. Een van meer verstilling en naar binnen gekeerd zijn. 

Net als in de natuur, de laatste bladeren zijn gevallen, zijn uitbundigheid is verloren, temperaturen dalen, de 
aangelegde reserves zijn klaar om te worden aangesproken. 
 
Een lichtpunt in deze periode is Kerstmis: op het meest donkere moment verschijnt er licht. Het nieuwe leven 
wordt dan geboren. Op school staan we daar ook bij stil. Wij vieren kerst en de kinderen vertellen wij het 
verhaal. Dat oude verhaal dat nog zo actueel is. 
Vanmorgen was ik bij een les begrijpend lezen in Leergroep II, waar het ging over Mohammad die de 
kindervredesprijs kreeg, omdat hij in een vluchtelingenkamp in Libanon een school had opgezet. Een school voor 
de kinderen om hen houvast en een dagelijks geborgen samenzijn te bieden. Gedurende dat filmpje werd het 
steeds stiller in de groep, want ook werd de kinderen duidelijk waarom een vluchtelingenkamp bestaat.  
Dat er niet overal vrijheid en vrede is, dat je niet overal zomaar kunt zeggen en doen wat je denkt. Daarom blijft 
het verhaal van Kerstmis zo actueel. En daarom gaan wij daar de komende tijd aandacht aan besteden.  
 
Het programma van de viering zoals de werkgroep van de Oudercommissie en leraren heeft opgesteld, vindt u 
aan het eind van deze BundersInfo. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team. 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
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Maandag 12 december komt de MR weer bij elkaar. 
De vergadering is openbaar en voorafgaand aan elke vergadering bestaat de mogelijkheid tot het 
gebruik maken van de inspreektijd. De inspreektijd dient vooraf via de MR-mail: 
mr.debunders@stgboom.nl    aan de MR kenbaar gemaakt te worden.  

Er kan vijf minuten spreektijd gevraagd worden over punten die op de agenda staan. 
 
Agenda MR vergadering 
Datum: dinsdag 12 december 2017  
Tijd en plaats: 19.30 uur in de teamkamer. Eindtijd: 21.30 uur. 
 
Opening 

Inspreekdeel 
spreektijd ouder (indien aangemeld) 
Bespreekdeel 
1. Welkom en vaststellen agenda 

2. leerlingvolgsysteem Looqin     informatie door Karin 

3. Evaluatie Leergroep II       informatie door Karin    

4. Basisdocument Proces gericht werken.    informatief door Karin 

5. Notulen d.d. 3 oktober 2017 

6. mededelingen OC     informatief     

7. mededelingen GMR    informatief en/of bespreken   

8. mededelingen directie    informatief 

9. begroting      toelichting door Gerard 

10. verkeersituatie stand van zaken.     

11. scholing MR 2 november. Wat heeft het ons opgeleverd? 

Heeft dit gevolgen voor het  samenstellen van de agenda? 
12. rondvraag.  
 

Eventueel Overlegdeel 
 
 
 

De laatste Sintflits 
- Sint is met zijn gevolg gisteren weer huiswaarts gekeerd. Zoals jullie 
misschien al gezien hebben is de school alweer omgetoverd in kerstsfeer en zijn de 
Sint versieringen opgeborgen voor volgend jaar! 
- Afgelopen maandag kregen wij hoog bezoek van Sinterklaas en drie van zijn 
pieten. De kinderen en ook vele ouders stonden in een mooie boog om hen te 
ontvangen! Het was een geweldige ochtend waar ook alle kinderen van leergroepen 
I en II optredens verzorgden voor Sint en zijn Pieten. De ochtend werd afgesloten 
met een verrassing voor alle leerlingen.  
- Groep 6 t/m 8 heeft op 5 december een surprise (mid)dag gehad. Wat een 
waanzinnig mooie creaties hebben de kinderen in elkaar geknutseld!!!! 
Wij kijken terug op een geslaagde en gezellige sinterklaasperiode!  
De Sintcommissie Floor, Inda, Marjoke, juf Els en Chantal. 
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Van de Oudercommissie:     Ouderbijdrage 2017-2018  
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
De eerste activiteiten van het jaar zoals het schoolreisje en de Sinterklaasviering zijn inmiddels met groot succes 
afgerond en we hebben de Bunderskinderen daarmee blij mogen maken. De school is gisteren in de Kerstsferen 
gebracht, de chocoladerepen voor de Goede Doelenactie Uganda, zijn uitgedeeld en de voorbereidingen voor de 
Kerstviering zijn in volle gang.  
Wij willen u er nogmaals op attenderen om de ouderlijke bijdrage voor 2017-
2018 zo spoedig mogelijk te betalen. Tweederde van u deed dat inmiddels, 
waarvoor dank. 
 
Wij willen u graag tot de 15e december geven om deze bijdrage alsnog te 
betalen. Mocht er een reden zijn dat deze bijdrage nog niet overgemaakt is, 
horen wij graag van u op onderstaand emailadres!  
De gedeeltelijk vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld 
op  
€ 45,- per kind (hierin is de bijdrage voor het schoolreisje (niet vrijwillig) van 
€ 22,50 inbegrepen). Voor kinderen die na de kerstvakantie 2017 gaan 

instromen is de ouderbijdrage € 25,- per kind.  
 
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk 15 december a.s. over te maken op:  
Bankrekeningnummer:  NL61 RABO 0168 9106 83  
Ten name van:   Oudercommissie De Bunders te Oisterwijk  
Onder vermelding van: Voor- en achternaam van uw kind(eren) + groepsnaam bv Leergroep 1B, groep 5A etc 
  
Mocht u vragen hebben, kunt u per e-mail katjavandenboer@gmail.com contact met mij opnemen.  
Met vriendelijke groet,  
Katja van den Boer 
Penningmeester Oudercommissie De Bunders 
 
 

        

Uit de groepen:                         Thema Middeleeuwen 
 

Groep 8 a en b zijn naar kasteel Ammersoyen geweest  
Toen we daar aan kwamen kregen we eerst een filmpje te zien .en daar 
na kregen we een rondleiding en ging groep 8A gingen als eerst naar 
buiten en groep  8b begon binnen. We kregen een rondleiding door alle 
kamers en mochten we zelfs zien hoe een gevangenis er vroeger uitzag. 
We zijn er zelfs in geweest en konden het geheime luik zien. Het was 
gaaf toen het licht uit ging. We mochten ook een harnas aan en ook 
een maliënkolders aan in de wapenkamer. En we hebben de 
geschiedenis van het kasteel te horen gekregen over de grote brand. En 
wie er heeft geleefd en hoe de kasteel heer is overleden  
Dit was onze informatie over het kasteel groetjes van Milou 8 b en 
Sophie V 8a 

 
 
 

Groep 6 & 7 naar kasteel Heeswijk 
Wij groep 6 en 7 zijn naar het kasteel Heeswijk geweest. Het was heel 
leuk, maar een paar stukken waren een  museum. Dus mochten we die 
spullen niet aanraken. Sommige stukken hadden ze vernieuwd. Dat zag 
je door de muren. De oude stukken hadden dikken muren en de nieuwe 
stukken hadden dunne muren. En de wc heet het gemak. En sommige 
kinderen mochten een helm of een schild  of maliënkolder.  En er was 
een hele oude kraan. En er leefde eerst de baron en barones die zijn al 
lang dood. En  er waren Chinese kristallen. En als ze moeste poepen 

ging het in de gracht en de honden moesten de gracht schoon. en de 
honden moesten de borden af likken.  
Ik hoop dat je het leuk vond. Van Riley en Sjoerd 
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Kastelen maken: 
Bij leskracht hadden wij { gr.6a, gr.6b, gr.7, gr.8a en gr.8b}het 
onderwerp: de middeleeuwen.  
Groep 8a, 8b, 6a en 6b gingen kastelen bouwen van karton, wc rollen, 
keukenrollen en [ gekleurd ] papier. Bij ons in beide groepen 8 gingen we 
aan de slag met een oranjevel om een plan te maken. Toen dat klaar was 
gingen wij aan de slag met het kasteel. We werkten in groepjes van 2, 3 
of 4 kinderen. Uit lossen stukken karton of dozen werden hele kastelen in 
elkaar gezet. Harstikke leuk maar er zaten wel wat eisen aan bij.  
 
Er moesten kantelen aan, een ophaalbrug, torens, een binnenplaats, een 

gracht, schietgaten enz.. toen we begonnen waren, waren we niet meer te stoppen. Wat wij er van vonden: 
Stefan zijn mening: ik vond het best wel leuk om kastelen te maken. Normaal houd ik niet knutselen maar deze 
opdracht was harstikke leuk vergeleken met andere opdrachten. Het was ook leuk dat je helemaal zelf mocht 
kiezen hoe je het ging maken. 
Rein zijn mening: ik vind het net zoals Stefan een leuke opdracht en heb er met mijn groepje hard aan gewerkt 
en we hadden er plezier in. Het resultaat is mooi en we hebben ons goed aan de eisen gehouden. Er was wel tijd 
voor een grapje en dan weer veder dat hield het erg gezellig. 
We moesten later nog naar een echt kasteel en hebben daar een rondleiding gekregen.  
Groetjes, Rein en Stefan uit groep 8 
  

                      
              

 
Gespreksavonden ontwikkeling van uw kind grp 6,7,8 

Op maandag 11 en donderdag 14 december staande gespreksavonden voor de groepen 6,7 en 8 gepland. 
     De intekenlijsten hangen bij de lokalen.  

 
Coderdojo:   dinsdag 12 december organiseren we van 15:00 tot 17:30 uur weer een nieuwe CoderDojo  

                     bij de bibliotheek in Oisterwijk. (vanaf 14:45 uur deuren open).  
 

MR-vergadering: dinsdag 12 december om 19.30 uur is er een MR-vergadering op school. 

     
 
 

Jarigen in de week van 7 t/m 14 december. 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda/Activiteiten 
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Kerstviering &  Parents Pre-Xmas borrel  
 
donderdag 21 december  
 

 

Net als elk jaar willen wij samen met de kinderen Kerstmis vieren op De Bunders.  
Dit jaar willen we de Kerst officieel inluiden met een Kerstviering voor alle leerlingen en hun leerkrachten op 
donderdag 21 december vanaf 16:45 uur. Maar u als ouder mag daarbij niet ontbreken!  
Nadat alle leerlingen hun versierde kerstdienblad voorzien van bordje, bestek en glas naar hun eigen klas hebben 
gebracht, brengen ze vanaf 17:00 uur éérst een bezoek aan de Petruskerk waar zij de Kerststal kunnen 
bewonderen en hun persoonlijke Kerstwens kunnen ophangen. De leerlingen lopen per groep onder begeleiding 
van leerkrachten en ouders (zie intekenlijst bij de klas van uw kind) in een lichtjesoptocht naar de kerkt. Alles wat 
licht geeft mag mee! Het zou heel erg mooi zijn wanneer er veel ouders langs de route staan om dit mooie 
lichtjestafereel te aanschouwen! Komt u ook? 
 
Na terugkomst op school gaan alle kinderen naar hun eigen basisgroep waar zij samen met hun leerkracht 

kunnen genieten van een overheerlijk kerst-buffet! Net als andere jaren willen wij u vragen om uw culinaire 
bijdrage zodat er voor ieder wat wils is! De intekenlijsten voor de verschillende gerechtjes hangen vanaf vrijdag 8 
december bij iedere klas, leuk als u ook uw steentje hieraan bijdraagt! Het lijkt ons handig dat ouders van een 
kind met een allergie zelf iets maken voor hun kind. 
 
Terwijl onze kinderen aan hun gezellige kerstdiner zitten hoeven de ouders niet in de kou te staan of “even snel 
naar huis”. Na de lichtjesoptocht zijn alle ouders namelijk van harte welkom in de kleine gymzaal tegenover de 
lerarenkamer voor de Parents Pre Xmas borrel!  
In volledige kerstsfeer, onder het genot van een glaasje Glühwein, kerststol, chocolade van Cerisette en een 
gezellig kerstmuziekje, kunnen de ouders elkaar beter leren kennen en de kerstvakantie 
alvast inluiden. Soeplokaal zorgt voor een heerlijk kopje erwtensoep! De winst hiervan gaat natuurlijk naar ons 
goede doel: De kinderen van Uganda. Als u een lekker kopje soep wil, graag even intekenen op de lijst bij de klas 
van uw kind! 
 
Rond 19.00 uur/ 19:15 uur loopt de viering ten einde en gaan de kinderen met hun ouders naar huis zodat ze de 
volgende dag fit zijn voor de laatste halve schooldag van het jaar. Een ochtend die ook volledig in het teken zal 
staan van Kerst door speciale activiteiten, waarna de langverwachte Kerstvakantie kan beginnen! 

 
Het programma van 21 december kort samengevat: 
 
16:30 uur Op dit tijdstip kunt u uw culinaire bijdrage (op schaal) aanleveren op school. 
16:45 uur Alle kinderen en ouders worden verwacht op school. 

Alle kinderen (groep 1 t/m 8) brengen hun eigen dienblad naar de klas.  
Zorg in ieder geval voor bord, bestek en glas maar wie het leuk vindt mag het dienblad ook 
zeker versieren in Kerstsfeer! 
De jassen mogen aanblijven want de kinderen gaan vervolgens per groep in de lichtjesoptocht 
richting de Petruskerk. 

17:00 uur Start lichtjesoptocht naar de Petruskerk (via rotonde Groenstraat en 2College Durendael).  
U komt toch ook kijken langs de route?! 

18:00 uur Aanvang Kerstbuffet in de klassen 
Aanvang Parents Pre Xmas borrel in kleine gymzaal 

19:00/19:15 uur  Einde Kerstviering en Ouderborrel. Ouders en kinderen gaan samen naar huis. 
 
Niet zonder uw hulp! 
Uiteraard kunnen we dit niet organiseren zonder uw hulp. Er zijn verschillende zaken waar u als ouder bij kunt 
helpen. Denk aan het maken van gerechtjes voor de buffetten, het meelopen met de klas van uw zoon of dochter 
tijdens de lichtjesoptocht of als brigadier. 
Vanaf morgen hangen alle inschrijflijsten, ook voor de erwtensoep tijdens de ouderborrel, bij de klas van uw kind. 
Het zou fijn zijn wanneer u kunt kijken wat u eventueel leuk vindt om te doen!  
Hartelijk dank alvast namens alle kinderen! Laten we er samen iets moois van maken!! 
 
Met feestelijke groet vanuit de OC, de Kerstcommissie  
 

 
 
 


